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8.2.2017 A8-0023/1 

Alteração  1 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Relatório de 2016 relativo à Albânia 

2016/2312(INI) 

Proposta de resolução 

N.° 23-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  23-A. Sublinha que o direito à vida, 

incluindo o direito de uma série de 

crianças frequentar a escola e ter uma 

vida social normal, continua a ser 

fortemente prejudicado pela existência de 

disputas de sangue na Albânia; insta as 

autoridades a aplicarem a Resolução do 

Parlamento, de março de 2015, e as suas 

recomendações, bem como a reativarem, 

sem demora, o Conselho de Coordenação; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/2 

Alteração  2 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Relatório de 2016 relativo à Albânia 

2016/2312(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 31 

 

Proposta de resolução Alteração 

31. Regista com preocupação o caráter 

limitado das capacidades administrativas 

para a aplicação da legislação ambiental e a 

má gestão dos resíduos e da água, que 

frequentemente conduzem a crimes 

ambientais que constituem uma ameaça 

para os recursos económicos da Albânia e 

constituem um obstáculo à concretização 

de uma economia eficiente do ponto de 

vista dos recursos; sublinha a necessidade 

de melhorar a qualidade das avaliações de 

impacto ambiental e de garantir a 

participação do público e a consulta da 

sociedade civil relativamente a projetos 

relevantes; salienta a importância 

fundamental de concretizar os objetivos em 

matéria de alterações climáticas sem um 

impacto negativo na biodiversidade, na 

paisagem, nos recursos hídricos, na flora e 

na fauna, assim como nas populações 

locais afetadas; 

31. Regista com preocupação o caráter 

limitado das capacidades administrativas 

para a aplicação da legislação ambiental e a 

má gestão dos resíduos e da água, que 

frequentemente conduzem a crimes 

ambientais que constituem uma ameaça 

para os recursos económicos da Albânia e 

constituem um obstáculo à concretização 

de uma economia eficiente do ponto de 

vista dos recursos; sublinha a necessidade 

de melhorar a qualidade das avaliações de 

impacto ambiental e de garantir a 

participação do público e a consulta da 

sociedade civil relativamente a projetos 

relevantes; salienta a importância 

fundamental de concretizar os objetivos em 

matéria de alterações climáticas sem um 

impacto negativo na biodiversidade, na 

paisagem, nos recursos hídricos, na flora e 

na fauna, assim como nas populações 

locais afetadas; manifesta profunda 

preocupação pelo facto de, segundo a 

Comissão, 44 dos 71 projetos de centrais 

hidroelétricas estarem a ser construídos 

em zonas protegidas; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/3 

Alteração  3 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Relatório de 2016 relativo à Albânia 

2016/2312(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 32 

 

Proposta de resolução Alteração 

32. Sublinha que o impacto ambiental de 

centrais hidroelétricas frequentemente não 

é devidamente avaliado para garantir o 

cumprimento das normas internacionais e 

da legislação pertinente da UE sobre a 

natureza; aconselha o governo a ponderar a 

criação de um Parque Nacional do Vjosa e 

a abandonar os planos de construção de 

novas centrais hidroelétricas ao longo do 

rio Vjosa e dos seus afluentes; insta a uma 

maior harmonização com a legislação da 

UE no domínio da energia, em particular 

tendo em vista a adoção de uma estratégia 

nacional em matéria de energia, a fim de 

aumentar a independência energética e a 

eficiência; congratula-se com o plano de 

ação nacional para as fontes de energia 

renováveis 2015-2020 (FER);  

32. Sublinha que o impacto ambiental de 

centrais hidroelétricas frequentemente não 

é devidamente avaliado para garantir o 

cumprimento das normas internacionais e 

da legislação pertinente da UE sobre a 

natureza; aconselha o governo a ponderar a 

criação de um Parque Nacional do Vjosa 

ao longo de todo o comprimento do rio e a 

abandonar os planos de construção de 

novas centrais hidroelétricas ao longo do 

rio Vjosa e dos seus afluentes; insta a uma 

maior harmonização com a legislação da 

UE no domínio da energia, em particular 

tendo em vista a adoção de uma estratégia 

nacional em matéria de energia, a fim de 

aumentar a independência energética e a 

eficiência; congratula-se com o plano de 

ação nacional para as fontes de energia 

renováveis 2015-2020 (FER);  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/4 

Alteração  4 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Relatório de 2016 relativo à Albânia 

2016/2312(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 25 

 

Proposta de resolução Alteração 

25. Toma nota da melhoria da proteção 

dos direitos das pessoas LGBTI e incentiva 

o governo a prosseguir com a aplicação das 

medidas do programa que a Albânia 

seguirá até 2020; 

25. Congratula-se com a melhoria da 

proteção dos direitos das pessoas LGBTI e 

com a adoção do Plano de Ação Nacional 

para as pessoas LGBTI 2016-2020 e 

incentiva o governo a prosseguir com a 

aplicação das medidas do programa e a 

consolidar ulteriormente a cooperação do 

governo com as organizações da 

sociedade civil que defendem os direitos 

das pessoas LGBTI; além disso, encoraja 

o governo e os legisladores a assegurarem 

que as condições de reconhecimento do 

género cumprirão as normas definidas na 

Recomendação CM/Rec(2010)5 do 

Comité de Ministros do Conselho da 

Europa aos Estados-Membros sobre 

medidas de combate à discriminação em 

razão da orientação sexual ou da 

identidade de género; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/5 

Alteração  5 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Relatório de 2016 relativo à Albânia 

2016/2312(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 

Proposta de resolução Alteração 

19. Regista a melhoria da cooperação em 

matérias relacionadas com a UE entre 

instituições do Estado e OSC, 

nomeadamente a participação de OSC em 

reuniões do Conselho Nacional para a 

Integração Europeia (CNIE); observa que 

uma sociedade civil dotada de meios de 

ação constitui uma componente 

fundamental de qualquer sistema 

democrático; salienta, por conseguinte, a 

necessidade de uma coordenação ainda 

mais estreita com as OSC a todos os níveis 

de governação, incluindo a nível local; 

saúda, a este respeito, a criação do 

Conselho Nacional para a Sociedade Civil 

(NCCS); solicita a aplicação eficaz do 

direito à informação e de consulta pública e 

defende que as regras fiscais aplicáveis às 

OSC devem ser melhoradas; 

19. Regista a melhoria da cooperação em 

matérias relacionadas com a UE entre 

instituições do Estado e OSC, 

nomeadamente a participação de OSC em 

reuniões do Conselho Nacional para a 

Integração Europeia (CNIE); observa que 

uma sociedade civil dotada de meios de 

ação constitui uma componente 

fundamental de qualquer sistema 

democrático; salienta, por conseguinte, a 

necessidade de uma coordenação ainda 

mais estreita com as OSC a todos os níveis 

de governação, incluindo a nível local; 

saúda, a este respeito, a criação do 

Conselho Nacional para a Sociedade Civil 

(NCCS); solicita a aplicação eficaz do 

direito à informação e de consulta pública e 

defende que as regras fiscais aplicáveis às 

OSC devem ser melhoradas; incentiva 

diálogos institucionalizados entre 

representantes das minorias e as 

autoridades, tendo em vista reforçar os 

direitos cívicos, políticos, sociais, 

económicos e culturais das pessoas 

pertencentes a minorias; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/6 

Alteração  6 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Relatório de 2016 relativo à Albânia 

2016/2312(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 

Proposta de resolução Alteração 

20. Recorda, entre as principais 

prioridades, a necessidade de reforçar a 

proteção dos direitos humanos, dos direitos 

das minorias e as políticas de combate à 

discriminação, nomeadamente reforçando a 

sua aplicação; exorta as autoridades 

competentes a melhorarem ulteriormente o 

clima de inclusão e tolerância em relação a 

todas as minorias no país, em sintonia com 

as normas europeias para a proteção das 

minorias, nomeadamente reforçando o 

papel da Comissão de Estado para as 

Minorias; regozija-se com os primeiros 

passos para melhorar o quadro jurídico 

para a proteção das minorias e insta a 

Albânia a adotar a lei-quadro sobre a 

proteção das minorias e a ratificar a Carta 

Europeia das Línguas Regionais e 

Minoritárias; regista o amplo processo de 

consulta em que participaram instituições 

independentes, associações de minorias e a 

sociedade civil; sublinha a necessidade de 

melhorar as condições de vida das 

comunidades Roma e egípcia, assim como 

de outras minorias étnicas; apela ao 

redobrar de esforços para melhorar o seu 

acesso a postos de trabalho e a todos os 

serviços públicos e sociais, incluindo à 

educação, à saúde, à habitação social e à 

assistência jurídica; manifesta preocupação 

pelo facto de, pesem embora as melhorias 

20. Recorda, entre as principais 

prioridades, a necessidade de reforçar a 

proteção dos direitos humanos, dos direitos 

das minorias e as políticas de combate à 

discriminação, nomeadamente reforçando a 

sua aplicação; exorta as autoridades 

competentes a melhorarem ulteriormente o 

clima de inclusão e tolerância em relação a 

todas as minorias no país, em sintonia com 

as normas europeias para a proteção das 

minorias, nomeadamente reforçando o 

papel da Comissão de Estado para as 

Minorias; regozija-se com os primeiros 

passos para melhorar o quadro jurídico 

para a proteção das minorias e insta a 

Albânia a adotar a lei-quadro sobre a 

proteção das minorias e a ratificar a Carta 

Europeia das Línguas Regionais e 

Minoritárias; regista o amplo processo de 

consulta em que participaram instituições 

independentes, associações de minorias e a 

sociedade civil; sublinha a necessidade de 

melhorar as condições de vida das 

comunidades Roma e egípcia, assim como 

de outras minorias étnicas; insta a que 

sejam adotadas medidas concretas, como 

o registo civil (certidões de nascimento e 

bilhetes de identidade) dos Roma, dos 

egípcios e de outras minorias étnicas; 

apela ao redobrar de esforços para 

melhorar o seu acesso a postos de trabalho 
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registadas, os níveis de inclusão das 

crianças romanichéis nos sistemas de 

educação continuarem a ser os mais baixos 

da região; 

e a todos os serviços públicos e sociais, 

incluindo à educação, à saúde, à habitação 

social e à assistência jurídica; manifesta 

preocupação pelo facto de, pesem embora 

as melhorias registadas, os níveis de 

inclusão das crianças romanichéis nos 

sistemas de educação continuarem a ser os 

mais baixos da região; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/7 

Alteração  7 

Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Relatório de 2016 relativo à Albânia 

2016/2312(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 36 

 

Proposta de resolução Alteração 

36. Salienta a importância de reforçar o 

diálogo social, a participação das OSC, as 

capacidades dos parceiros sociais e os 

mecanismos de aplicação dos direitos 

sociais; insta o governo a modernizar o 

sistema de ensino, com vista a construir 

uma sociedade mais inclusiva, a reduzir as 

desigualdades e a discriminação e a melhor 

dotar os jovens de aptidões e 

conhecimentos; salienta a importância da 

ajuda ao abrigo do Instrumento de 

Assistência de Pré-Adesão (IPA) às 

políticas sociais, de educação e de 

emprego; 

36. Salienta a importância de reforçar o 

diálogo social, a participação das OSC, as 

capacidades dos parceiros sociais e os 

mecanismos de aplicação dos direitos 

sociais; insta o governo a modernizar o 

sistema de ensino, com vista a construir 

uma sociedade mais inclusiva, a reduzir as 

desigualdades e a discriminação e a melhor 

dotar os jovens de aptidões e 

conhecimentos; salienta a importância da 

ajuda ao abrigo do Instrumento de 

Assistência de Pré-Adesão (IPA) às 

políticas sociais, de educação e de 

emprego; sublinha a importância de 

prosseguir com o reforço dos serviços de 

desenvolvimento na primeira infância e 

insta a que o acesso a jardins de infância 

seja alargado às crianças originárias de 

grupos minoritários desfavorecidos; 

Or. en 

 

 


